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PLANIFICACIÓ TASQUES 4t ESO  
SETMANA DEL 4 AL 8 DE MAIG 

 
 

MATÈRIA  INSTRUCCIONS 

CATALÀ Alumnes que han de recuperar:  

 Meet dia 6 a les 9:00h  

 Repassar continguts (tots els suspesos, 1a i 2a aval.) per comentar dubtes durant el Meet. Ortografia de la 

“franja rosa” del llibre Santillana i quadre dels pronoms febles pàg.18. Durant la classe farem exercicis i 

preguntaré sobre el que s’ha de repassar. A partir d’aquí encomanaré feina.  

Alumnes aprovats: 

Llegir el text de Santillana pàg. 132 (El metro va massa buit) i fer els exercicis pàg.135 (1-6)  

olga.calaf@tarragona.escolateresiana.com 

CASTELLÀ Alumnos con alguna evaluación pendiente: 

 Sesión virtual para repasar contenidos y solucionar dudas: miércoles 6 a las 12:30h. 

 A lo largo de la semana tendrán que realizar el trabajo de la parte práctica y repasar los temas de literatura para 

superar con éxito la prueba oral. 

Alumnos aprobados:  
 Instrucciones en el Classroom (subordinadas sustantivas mayo). Es aconsejable que los alumnos vayan 

realizando poco a poco las oraciones propuestas, ya que les permitirá comprender mejor el análisis sintáctico de 

este contenido gramatical. Se corregirán posteriormente en las sesiones virtuales. 

 Continuar con el Instagram literario. 

 Entregar las tareas pendientes. 

itziar.diaz@tarragona.escolateresiana.com 

ANGLÈS Instructions via e-mail and/or Classroom. My e-mail: araceli.canela@tarragona.escolateresiana.com   

Stay safe! 
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MATEMÀTIQUES Alumnes amb tot aprovat: 

 Indicacions al Classroom. Continuarem treballant funcions. Tota la feina servirà per pujar nota de la primera i 

segona avaluació. 

Alumnes que tenen la recuperació de la 1a o 2a avaluació o no avaluats: 

 Fer els exàmens fets durant el trimestre i penjar-los al Classroom màxim el dia abans de fer l’examen. 

 Fer un examen escrit/oral supervisat via Zoom amb el professor amb l’àudio i el vídeo connectats.  

 Fins i tot l’alumne podria haver d’enviar alguns exercicis mitjançant fotografies seguint les indicacions del 

professor.  

 L’examen serà dimecres 13 de maig a les 9:00h. 

 Hora de dubtes mitjançant Zoom dimecres 6 de maig, a les 10:00h. 

Qualsevol dubte: noelia.masip@tarragona.escolateresiana.com 

SOCIALS Feina opcional per als alumnes que tenen totes les matèries aprovades: 

 Mirar el Classroom de la matèria 

Indicacions per als alumnes que han de recuperar Socials: 

 Continuar amb les tasques demanades per als que han de recuperar la 2a avaluació 

 Estan convocats, tots els que han de recuperar la 1a i la 2a avaluació, per Meet el dimarts 5-4-20 a les 10h.  

Per a qualsevol dubte o aclariment: mremei.lopez@tarragona.escolateresiana.com 

EDUCACIÓ 

FÍSICA 

Seguir amb les rutines de treball físic-esportiu recomanades amb anterioritat. Fer la tasca, que properament, s'enviarà al 

Classroom. Aquesta tasca és optativa.  

El codi és 5j6cx2m  

E-mail: franciscojose.cancillo@tarragona.escolateresiana.com 

RELIGIÓ Hola! 

Aquesta setmana us proposo que continuem parlant de la manera d’actuar de les persones. Per això, empleneu la graella 

que teniu en el link que us poso. És una activitat recomanable (no obligatòria)  per aquells que teniu tot aprovat. Els que 

han de recuperar matèries no cal que la facin, a no ser que vulguin després d’haver recuperat. 

https://docs.google.com/document/d/1EdAsHYKYRxSE1EHekVdFKqdSw13-pa72-5redkgKQSA/edit 
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Recordeu que aquells alumnes que m’heu d’entregar tasques per recuperar alguna avaluació, ho heu de fer durant 

aquestes dues setmanes  (si no ho heu fet ja). Si teniu dubtes, feu-m’ho saber i us ajudaré. En principi, tots heu rebut un 

e-mail amb les indicacions individualitzades. Si no és així, m’ho dieu.  

Si no heu de recuperar cap avaluació, podeu fer la graella que us proposo com a tasca. Us posaré un lloc al Classroom 

per poder-la adjuntar. No és una tasca obligatòria, però sí recomanable per aquells que ho teniu tot aprovat. 

A la vostra disposició: jordi.tinoco@tarragona.escolateresiana.com 

TPMC Pels que no teniu recuperacions, teniu feina voluntària al Classroom. 

carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com 

PROJECTE STEM S’enviarà un correu als alumnes amb vídeo tutorial:  

E-mail del professor: informatica4eso@tarragona.escolateresiana.com   

ECONOMIA S’enviarà un correu als alumnes amb vídeo tutorial:  

E-mail del professor: deureseconomia@tarragona.escolateresiana.com   

LLATÍ Alumnos con alguna evaluación pendiente: 
 Realizar el trabajo correspondiente para recuperar la evaluación de una manera satisfactoria. 

Alumnos aprobados: 
 Traducir un texto (instrucciones en el Classroom). 

 Repasar los contenidos trabajados en la tercera evaluación. 

 Entregar las tareas pendientes. 

itziar.diaz@tarragona.escolateresiana.com 

 

BIOLOGIA I 

GEOLOGIA 

Els alumnes que tenen suspesa la Biologia de la 1a i/o 2a avaluació s'envien les instruccions en  un document  al 

correu  de l’alumne. MEET dijous 7 a les 9h per comentar les instruccions i dubtes.  

Els alumnes que tenen totes les matèries aprovades o ja han acabat els exàmens de recuperació, tindran una tasca 

voluntària. Les instruccions s’envien pel correu de l’escola. NO HI HA MEET. 
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FÍSICA I QUÍMICA Alumnes amb tot aprovat: 

 Fitxes extres de repàs que seran publicades al Google Classroom (codi jz33b2d). Una el proper dimarts 5 de 

maig, i l’altra el dijous 7 de maig. No hauran videoconferències programades, però si els alumnes ho requereixen 

poden dirigir-se la professor al correu roberto.fernandez@tarragona.escolateresiana.com i es solucionaran els 

dubtes per correu, sessió virtual… segons convingui. 

Alumnes que tenen pendent de recuperació el bloc de física: 

 Tindran una prova el dijous 14 de maig a les 15h. 

 Disposaran aproximadament d’1h per fer el test. 

 Els alumnes es connectaran via ZOOM amb el professor amb l’àudio i el vídeo connectats i seguiran les 

indicacions del professor. Poden tenir al davant apunts, llibre, llibreta… Es recomana que l’alumne disposi de 

llibreta, bolígraf o llapis i calculadora pels càlculs.  

 Fins i tot l’alumne podria haver d’enviar alguns exercicis mitjançant fotografies seguint les indicacions del 

professor.  

Als nous criteris que es publicaran hi ha més informació. Per qualsevol dubte enviar e-mail a 

roberto.fernandez@tarragona.escolateresiana.com  

ALEMANY  Classe virtual: Aquesta setmana no hi haurà classe virtual. 

 La feina voluntària per a la setmana es publicarà al Classroom. 

 Correu professor: kai.voltmer@tarragona.escolateresiana.com  

TECNOLOGIA S’enviarà un correu als alumnes amb vídeo tutorial:  

E-mail del professor: tecnologia4eso@tarragona.escolateresiana.com   

VISUAL I 

PLÀSTICA 

Fes un dibuix tema lliure utilitzant tres estris diferents: Llapis, retoladors i bolígraf. 

Envio també al Classroom. 

dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com 

TUTORIA 4t ESO A: divendres a les 9:15h carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com 

4t ESO B: divendres a les 9:15h mremei.lopez@tarragona.escolateresiana.com 

 

 

mailto:roberto.fernandez@tarragona.escolateresiana.com
mailto:kai.voltmer@tarragona.escolateresiana.com
mailto:tecnologia4eso@tarragona.escolateresiana.com
mailto:dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com
mailto:carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com
mailto:mremei.lopez@tarragona.escolateresiana.com

